Назив и адреса наручиоца: ЈКП ''Димничар'' Суботица
Браће Радића 50, Суботица
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15
и 68/15”) и Одлуке о покретању поступка јнмв бр. 01/20 од 10.03.2020. године, наручилац ЈКП
Димничар Суботица објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности 01/20 Гориво
1. За јавну набавку: гориво (бензин и дизел гориво за службена возила)
2. Јавна набавка није обликована по партијама. Понуда са варијантама није дозвољена.
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне
услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном
документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са
чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. Испуњавање
услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о ЈН),се доказује достављањем изјаве
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки и
са сајта наручиоца www.dimnicar.co.rs, као и лично на адреси наручиоца.
8. Понуде се могу поднети непосредно:
- у пословним просторијама наручиоца Браће Радић 50, Суботица;
- путем поште на адресу Браће Радић 50, 24000 Суботица.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и
име особе за контакт.

9.Понуде се подносе у затвореној коверти са обавезном назнаком на лицу коверте:
НЕ ОТВАРАТИ –ПОНУДА ЗА
ЈНМВ 01/20 ГОРИВО

9. Рок за подношење понуде је 27.03.2020. године, до 09,00 часова, без обзира на начин доставе.

Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан државног празника, као последњи
дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан. Наручилац ће, по пријему одређене
понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о
пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
10. У случају пропуштања рока одређеног за подношење понуде, понуда ће се сматрати
неблаговременом, и иста ће се неотворена вратити понуђачу.
11. Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.03.2020. године у 10,00 часова, у просторијама
наручиоца: Браће Радић 50, Суботица.
12. Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део Конкурсне документације, јасна и
недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача.
13. Овлашћење за представника понуђача мора да садржи име и презиме и број личне карте
овлашћеног лица за присуствовање отварању понуда. Овлашћење мора бити заведено, потписано и
оверено од стране директора подносиоца понуде. Овлашћење је обавезно и у случају да отварању
понуда присуствује и директор подносица понуде. У случају да присутно лице не достави
овлашћење, оно не може коментарисати и давати примедбе на ток отварања понуда.
14. Одлуку о избору најповољнијег понуђача, Наручилац ће донети у оквирном року од 8 дана од
дана отварања понуда.
15. Захтев за евентуалним појашњењима и додатним информацијама у вези са овим јавним
позивом упутити искључиво писмено на адресу, електронском поштом Наручиоца, са уочљивом
напоменом: Питања по Позиву за подношење понуда за јавну набавку: Гориво – ЈНМВ 01/20.
Одговори ће бити објављени на Порталу за јавне набавке и интернет страници наручиоца. Питања
морају да стигну наручиоцу најкасније 5 дана пре последњег дана за предају конкурсне
документације.
Контакт особа: Јасмина Пуача, писменим путем на адресу наручиоца: Браће Радић 50,
24000 Суботица, или адреса електронске поште: jasmina.puaca@gmail.com

16.

